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detta nurnftter medrterbar ett antal medlemrnar
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Hamnen

Goteborgs stolthet

Fast inte int'ödd, börjar jag nog nä.rmast känna,mig som sådan nu. Ocb bamnen gör mig
nästan.ly.risk! Jag vet inte, om jag tycber bäst om den,-d.å kajernA ser lihsom söndagsitadaf,e
u't med t'å.fartyg ocb kranarnas silhuetter syns stilia mot skyn. Eller
jo mest! I när den
jwder av lia ocb rörelse med f artyg intill
t'artyg, som lossai och lastar.
Lossar ocb last4r. Ia, det är inti litet av.de nt'ikon lrån Smyrna och nötter t'rån Cop"
ocb annat gott och nytligt vi leonsumera,r i landet, som pd,tttroi Göteborgs hamn.Jog skall
inte gå in på statistih. Ocb en stor del av aåra exportviro, t'örs ut titt liarro, tå"å barif-rån. Det är inte und'erligt, att man dar t'år en känsla av'kontincntal ocb internationell
t'läkt.
Lossar ocb lastar. Ja, då ar hajen ocleså fwll av järnaägsaagndr ocb stwvAr aa allehanda
'udrot'. Och ryan..f,ir sarylterligen se upp, så att inte ett- elle/ annat kotti på väg genotn
lwt'ten från båt till kaj eller tr,ärtom hamnar i ens bwvud. Visserligen är en leran i't'rlnkt;on
dessbättre inte bara masbin. Den shöts av en uaken hranrnan, sont sitter hagt
i sitt
r.örl.iga bus. Hur iag aet, att ban är aaken? Annars bade olychsstatistiken virit "ipt
i,i"gt fart'ärligare!
Kranmännen bar min beunclran. Det bar också de and,ra, som arbetar i bamnen. De behöver både hrat'ter ocb påpasslighet, vAnd, ocb teknik t'ar sitt jobb.
Hamnen bar inga ljud.dämpdre. I,uften är fwll av'gnissel och rop. ./ag tycber om hamnens språh. Tro nu inte, att jag tänker homm.a med iitat, som skille ,ärho som ett nedlåtande skämt. Sp.råket är.inte latt t'ar en t'rämling, men när man leommit wnderiund med
det, känner mdn.både glädje och respeht t'ar det. Var i aärlden är det mera uttryclest'wttt?
Alltfar bly7 t'år man inte aard,, om man leommer som leainnlig tullare på håjen.' Här
och var är det någon som "balsar" något bahom en järnaägsaagn'eller uträ.ttar annat nödv-ändigt. Här och var mornlr sig en hemlös, soTn kry\er f**'t'rån en presenning.
En
del ars mitt jag tänker på, att allt inte är ordnat som-det skwlle i'socialt aaseende. E, -onno,
del art mig aille vdra honstnär ocb måla av allt och alla!
. Iog ä.r g!4 att ha t'ått uppleaa Göteborgs hamn. Ocb jag ho7pds, att clen alltid skatl t'å
leva i fredlig ahtiaitet och wnder allt bättVe t'arhållanden.Maja Bolling
s

Det

fn

inte hcind,a

D.n

erfarenheten gör väl de flesta av oss när vi
erem''.elvis läser en bok, vi reflekterar över bokens
händelser hur de skulle gestalta sig i levande livet.
Spontant sammanställer vi det skrivna med något
som ligger oss själva- nära. Samma blir förhållandet
om vi hör eller ser någontinq som gastkram ar hjår-

tat. Osökt kommer då reflektionen; hur skulle du
bete dig och hur skulle du känna om detta du hör
och ser kommer att drabba dig eller människor
som du känner och håller av?
När signaturen såg en film orn nazisrernas grymheter mot den värnlösa civilbefolkningen kom det
över mig denna sammanställning av vad jag såg på

filmen och hur det skulle vara att själv uppleva
det. Filmen ifråga visade hur nazisterna drev folket
?

h,os oss

rrt ur ciess stad för att siitta clen i brand. Människorna gick där på vägen tillsammans, sammansvetsade
scnom sitt lidancle. Men de ägde någonting annar
också gemensamt, kärleken till hembygden, till stadcn. En av filmens gripande hc;jdpunkrer var när

man såg hur de liksom på en gemensam ingivelse
vände sig om för att sända sin älskade stad en sista
hälsning. Deras tårade ögon möttes av den glupande
clden som härjande gick fram, krigets grymma
hälsning till livet.

I)., ,ru, då det kom så starkt för mig, detta får
aldrig hända Göteborg! Och plötsligt blev det en
speciell plats i min stad jag tänkte på, All6n. Alla
göteborgares stolthet bland övriga sevärdheter vi

vrsar turisterna. Hur skulle det kännas att vandra
ur sin stad och vid en återblick sc All6n stå i 1ågor?
Skulle vi då inte allesammans förenas i vår kärlek
till hernstaden, skulle vi inte alla känn a att vi hörde
ihop?

Var och en av Göteborgs invånare har naturligtvis sin stadsdel och sin gata som de tycker mera
om än någon av de andra, men när vi tänker på
staden som helhet så blir det de offentliga platserna
och byggnaderna som träder i förgrunden. Det är
väl då vi känner oss som "göteborgare", en känsla
vars innersta rot har sitt fäste i födelsebygden. Sådana där "gemensamma" platser har vi göteborgare
många. Vi tänker oss helst Göteborg på sommaren
ty det är den verkliga sommarstaden med gräns vid
det svallande havet. För att ta några exempel från
oasernas område kan nämnas Slottsskogen, Botaniska trädgården, Trädgårdsföreningen och den
förut omnämnda All6n. Till vära "gemensamma"
platser hör Götaplatsen med det utsökt vackra Konstmuseet i fonden, flankerat av Stadsteatern och Konserthuset. Det ar parksofforna och lekplatserna,
bron till Hisingen som orn kvällen lyser likt ett pärlband och som förenar olika stadsdelar, det är Sjöfartsmuseet och de vildvinsklädda bergväggarna vid
Karl-Johans kyrka, Guldheden och sjukhuskomplexen. Det är de tjusande omgivningarna och utsikten från Masthuggsbergen varifrån Vinga fy,
kan siktas. Det är detta och mycket, mycket mera.
Och sist men fömämst, det är vår Hamn! Just där
hörs kanske arbetets rytm fulltonigast, bevisar vad
skapande arbete förmår under fredliga förhållanden. Vi öppnar famnen mot världen genom vår
hamn, vi tar emot och sänder varor, vi "göteborgare" är med skäl stolta över denna skapeise.

fnt. kr,r vi tänka oss vår stad ödelagd genom krig
och brand! Aldrig får det ohyggliga inträffa art vi
brinna, förstöras. F{av och gränser och avför att hålla kriget borta från
vår stad. Men medvetet och hängivet arbete exempelvis inom S.K.V:s Göteborgsavdelningar eller
inom andra sammanslutningar som arbetar för freden blir den bästa förutsättningen att undgå fasorna. Detta bör förena oss som "göteborgare", nu
bör vi känna den gemenskap som kommer till uttryck människor emellan när de drabbas av en gemensam olycka. Vi får inte vänta pä att kriget skall
komma hit, vi skall själva skicka ut freden i världen till gagn för vår stad, vårt land. Må Freden bli
den historiska exportvara sorn Göteborg sänder ut
till jordens alla folk.
ser den

stånd är ingen garanti

Sohteig Rönn

RUT ADTER

Jng lmde en
liten dotter
J

ag bade en lite n

dotter

bon var det ljuvaste och vildaste jag visste,
men jag såg inte när bon aar liten
aad jag ser nu
jag var inte vis-nog
ocb inte ödmjwh nog
att äJsha och akta
den reuoltens heliga ande
d.en sanningens blodröda lilja
sorn. bodde t'rån bör jan i mitt barn.

AIin karlek var bekymrdd
int'ör bennes lidelset'ulla renhet
så att jag ot'ta bler: hård och kall
leanshe i en hemlig och saarts jub bewnd-

-

ocb sade: Du måste anpassa dig
et'ter världen ocb läget, sam det nu är
- åb, denna missbrwkade anpassning
jag aar inte modig, inte tillitst'wll nog

-

att lyt'ta detta Guds vilda blomster
upp i mina händer, jublande stolt
och drömma så starkt
att det kunde bli verhligbet:
Barn, vi skall bryta anpessningens lag
ocb tainga aerhligheten att bygga t'ör oss
att t'orma sig et'ter dig och ditt krav,
barn, geni, syster till alla ailda blommor
v än med'utr adndrand e ae ttailling.
Jag bade en liten dotter
det ljuvaste ocb vildaste jag visste . .
O, mödrar, aad gåae jag inte,
halt'ten aa mitt hungarike
kungarilee
-ne j,stackars
dagar ocb år av mitt liv
f ör att aldrig ha sett det bopplösa rse
s o7r/ re signationen f add e
i den blick där gudomen en gång
tände upprorets beliga låga.

.

Stina Skantze.

Hur behandlar vi
ztgenafna.?
D.tr rt juli i år for jag ut till det zigenarlåger,
dä,r jag under 4 veckor skulle arbeta såsom lärarinna

i

zigenarskolan. För vissa läger ordnar nämligen
svenska staten undervisning för zigenarnas barn.
Före mig hade en lärare arbetat i detta läger under
en månad. Nu skulle jag sköta skolan den sista skolmånaden. Lägret var beläget invid en stor landsväg.

De åtta bostadsvagnarna stod i ring intill varandra
och skapade på så vis en borggård i mitten. För att
komma in på gården lyfte man undan en segelduk,
som var spänd såsom förhänge mellan två av vagnarna. Overallt pä hela gårdsområdet rörde sig
människo män, kvinnor, flickor, gossar, småbarn. Kvinnornas vackra dräkter lyste upp tavlan.
Jag hade inte gått många steg där inne, förrän jag
fann mig omgiven av en hel skara barn, som ropade:
Är detta vär nya lärarinna? Får vi börja nu?
-Vi begav
oss till skoltältet, som låg inklämt mellan två vagnar. Sex kasserade skolbänkar fyllde
upp tältet. På ena kortväggen var en likaledes kasserad svart tavla uppspikad. Varje morgon hängdes
de färgglada bokstavsplanscherna upp på träslåarna
runt tältet. Då såg där riktigt trevligt ut. Men tältduken var varken tjock eller tät. Vid häftiga regn,
som denna sommar ej var sällsynta, trängde vätan
genom duken. Många skoldagar började med att jag
utrustad med skurtrasa torkade skolbänkarna någorlunda torra. Luft och ljus kom in från ena kortväggen, där tältduken var undanvikt. Genom den
breda dörren såg vi rakt ut mot en skogsbacke ovanför lägret. Lika lätt, som vi tittade ut, tittade andra
människor in till oss. Zigenarlägrets egna medlemmar, som alla var mycket intresserade av skolan,
gjorde då och då en titt in i tältet. De kom försiktigt
och störde oss inte alls. Förbiresande turister störde
oss nog en del, när de till sin förvåning upptäckte
en skola för zigenarnas barn.
Innan jag kom till zigenarskolan hade jag hört
att 1ag skulle undervisa både barn och vuxna. Så
blev det emellertid inte i sommar. De vuxna människorna hade fullt upp av annat arbete, så de hann
endast med korta besök i vårt tält. Skolbarnen
kom troget till skolsex flickor i åldern 8-9 är
tältet varenda dag. De ljudade med liv och lust, så
4

det hördes långt ut på lar-rdsvägen. De knep om blyertspennan och strävade med energi med de besvärliga bokstäverna och siffrorna.
Se, vi vill lära oss, sade de ofta.
När skoldagen var slut och jag ganska trött skulle
cykla in till staden, hörde jag dem ej sälian säga:

-

du redan

Skall
-Några
lektioner

gå?

då och då hann två äldre flickor,
Astrid och Ruth, komma in i skolan och deltaga i

arbetet. De var annars sysselsatta med hushållsarbete. Eftersom de ännu var tonåringar och varken
kunde läsa eller skriva, försökte de komma till oss
på lediga stunder. Oftast kom de, när vi hade skrivning. Ej sällan hände det, när någon av dem eller
båda satt ivrigt arbetande med sin skrivning, att en
moder inne från lägret kom till oss och i en fart
placerade en baby

lärarinnetvekan

i

i

Astrids eller Ruths knä. Min

avseende på skrivningen möttes av

absolut oförstående.
Inte hindrade den lilla söta pojken.
- Kan inte Astrid ha honom. så kan han sitta
i mitt knä, ropade alla barnen.

De, som i hög grad giliade skolan, var lägrets
alla förskolebarn. Det var fyra små flickor och fem
pojkar i åldern 3-6 år. De ville skriva, d. v. s. rita,
och så gjorde de små försök att lära sig bokstäverna.
Alltid var det inte lätt att förena deras ritövningar
med de stora barnens läsning. De små ropade ideligen:

vit.

Skollärarinnan, kom och se, vad jag har skri-

-

Länga stunder i taget varade deras besök dock
sällan. De skulle till staden eller ut på annat håll. Då
kom de alltid mycket ordentligt fram till mig med
sina blyertspennor och kritor.
tillbaka i morgon, skollärarinnan,
- Videkommer
och försvann.
ropade
En av de unga, ståtliga kvinnorna i lägret kom en
dag in i tältet och ville tala med mig. Hon berättade,
att hon under den gångna vintern själv lärt sig läsa
i en av barnens läseböcker. Hennes man var något
läskunnig. Hon läste ur boken alldeles felfritt.

läsa tidningar. Då är det me- J^g kan inte

Ännu är inte

dödsdomarna ör'er Julius och Ethel
till USA:s prcsi-

Rosenberg verkställda. Ännu r'ädjas

dcnt om nåd

-

genom tclegram och brev. Ittrobclpris-

tagaren H. C. Urey har skrivit

till

domaren: "Jag skri-

vcr f ör att inträngande mana er art ändra

dödsdo-

marna ör'cr Ethcl och Julius Rosenbcrg till mildare
straff . . . Någon medverkan i spioneri från Rosenberes
sida har icke fastställts." Professor ljrey är inte kommunist, han har erbjudit sis att vitrna i målet, mcn
domstolen inkalladc icke denne expert på atomhcmligheter.

ningslöst, sade hon.

Nu ville hon kasta sin bok. När jag några dagar
senare berättade för henne, att en flykting, som jag
traffat, haft samma lässvårigheter, när hon först

till

Sverige, blev zigenarkvinnan stillsamt överförtjust och lovade fortsätta läsningen.

kom

I

lägret kunde de flesta icke läsa. En dag kom en
han var kanske några och tjugo är
ung man
inspringande i skoltältet och bad mig fort komma
till telefonen och taga emot ett besked för honom.
Det gäilde en adress i Stockholm, som han inte
kunde skriva upp själv

Från första stunden blev jog bemött med

den

av alla medlemm arna i lägret, stora
såväl som små. I nästan varenda vagn var jag inne
och blev bjuden på gott kaffe. Oftast möttes j^S pä
morgnarna av någon, som frågade: "Vill du inte ha
en kopp kaffe?" Hade jag haft tid, hade jag gårna
varje dag tagit emot deras inbjudan.
Föräldrar na 'var ivriga, då det gällde' att deras
barn skulle lära sig läsa. Två fattiga skolmånader är
inte mycket att komma med. Kunde barnen få komma i vanliga skolor, vore det bra för dem. Men
jag fick under detta korta besök i zigenarlägret ett
starkt intryck dy, att zigenarna har svårt att fä
stanna på en plats en längre tid.
Mitt läger hade fä:'t lov att stanna en månad
på denna plats. De kom den 9 iuli. Jag hade fått
den uppfattningen, att vi skulle få stanna till den
r t augusti, då skolan var slut. Den 7:e fick vi besked om att vi måste lämna platsen den 9:e redan.
Jag bad då att vi för skolans skull skulie få stanna
de få dagarna till den rt:e.
mycket obehag av dem. De ringer
- Vi har så
från villorna i närheterl och säger, att zigenarna
stjäl bär, blev svaret från de bestämmande.
Något bevis för att stölderna begåtts av zigenare
förstod 1ag aldrig att man skaffat sig. Genom en
välvillig polismästares förmedling blev flyttningen
slutligen uppskjuten. Innan detta blev uppgjort bad
mig lägrets chef att jag skulle ringa till kommuner
största vänlighet

och industriorter i närheten för att bedja dem om
tillstånd för lägret att få slå sig ner. Overallt fick
jag samma svar:

- Vi får så mycket

obehag för dem.

Dä jag sade, att detta var ett mycket ordentligt
läger, svarade man mig på ett håll, att det visste
de, ty alla zigenare måste vara ordentlig a, dä de ver,
att de är påpassade. Men människor i allmänhet tror
något annat och detta gör, att de makthavande får
obehag. Okunniga människor tror, att alla zigenare
är snuskiga och att alla zigenare stjäI.
När jag efter ett sådant samtal kom ut till lägrets
chef, frägade han mig, om jag talat om att de har
en sjuk på lasarettet och att de inte kan resa ifrån
honom. Jag måste då erkänna, att j^g talat om
sjukdomsfallet, men att de, som bestämde, inte tog
minsta notis om den sjuke. Det uttryck av fullständigt oförstående, som stod att läsa i lägerchefens
ansikte, glömmer jag inte. FIan sade ingenting. J^g
skämdes.

Den sista lördagen, som skolan höll på, hade jag
läst en timmas tid i skolan, då två unga poliskonstaplar kom in till oss.
är bråket? frågade den ene.
- Var
Bråket? Jag har intet bråk märkt, svarade jag.
har inte vi heller, upplyste de.
- Det
De forkl arade att någon i grannskapet ringt till
polisen och anmält bråk i zigenarlägret. De unga,
vänliga konstaplarna och jag utbytte en del tankar

i samband

med den telefonpåringningen.

Jordens foik måst e låra känna varandra. Vi måste
röja upp bland fördomar om andra folk, både om
dem som bor långt borta och om dem som bor närmare. Zigenarna bor i vårt eget land. Fördomarna

om dem bör kunna avlägsnas.

(Ur Världshorisont)

Arkitekten har ordet:

YRKESARBETT

hur gdr det att kontbinera
m försöka stoppa ner en unge i tröja, långbyxor,
overall (som kanske dessutom närmar sig stadium

A

urvux-en), sockor, pjäxor, halsduk, vantar och mössa,

att göra detta på tre minuter, medan man på samma
gårg håller utkik genom fönstret, så att inte bussen
eller spårvagnen åker ifrån en
det är något som
är ganska omöjligt, men inte desto mindre försöks av
massor av förvärvsarbetar-rde mödrar varje dag. På
morgonen måste man skynda till arbetet, på eftermiddagen passa af färerna innan dom stänger, skynda hem och laga mat till familjen och har kanske
lång och besvärlig väg att åka. Ungen har inga begrepp om busstider och affärsstängning utan opponerar sig mot brådskan. Komrner man vid hämtningstid till ett daghem,, ser man d,enna konflikt
ideligen upprepas.
I vår tid söker sig kvinnan alltmer ut i yrkesarbete, men det arbete som skall utföras i hemmet måste
också göras, det betyder dubbelarbete och jäkt, det
går ut över barnen och det går ut över kvinnorna.
Den gamla föreställningen att arbetet i hemmet
endast skall utföras av kvinnan lever fortfarande
kvar mycket starkt, men även i hem där barnens
och hemmets skötsel delas mellan föräldrarna, betyder det en stor extra belastning om båda är yrkesarbetande. Detta problem har kanske inte varit så
mycket beaktat i diskussionen orn kvinnans inträde
i yrkeslivet. Det första och största problemet har
varit att överhuvud taget göra det möjligt för henne
att komma ut från hemmet. Här har gjorts mycket
av samhället under serrare år.
r943 beslöts att statsanslag skulle utgå till barnträdgårdar och daghem och sen dess har de anslagna

summorna ökat för varje år. Men fakturn är, att
denna utveckling ändå går alldeles för långsamt.
På papperet planeras barnträdgärdar och daghem
i alla nya bostadsområden, men anslagen räcker intc
att bygga mer än en liten del av dem. I det stora nya
bostadsområdet Järnbrott i Göteborg får vi nu två
barnträdgärdar rnen inget daghcrn och c{är skall det
dock bli 3 yoo lägenheter d. v. s. ungefär lika många
barn kommer att bo där. E,ndast ro 0lo av Göteborgs
förskoleb arn har nu möjlighet att få plats i någon
förskoleinstitution och därför ar det också hård
konkurrens om platserna. 3 67o barn går till sådana
institutioner, men 3 9oo står i kc; fc;r att komma dit

(sept. r9t2). Det betyder massor av kvinnor som
6

BARI\

HEM
?

hindras att ta förvärvsarbere, det betyder försummade barn, som driver omkring ensamma på gatorna med en nyckel till den tomma lägenheten här-rgande i ett band om halsen.
Mot denna bakgrund kan det kanske tyckas perifert, att försöka finna någon lösning på de nya
problem som uppstår för de yrkesarbetande kvinrror
som lyckats placera sina barn på daghemmen. Mer-r
minskar kvinnornas effektivitet i arbetet genom för
mycket belastning av dubbelarbete så minskar också
deras möjlighet er att hävda sig på arbetsplatserna
och utvecklingen mot likställighet mellan män och
kvinnor fördröjs.
De tre miljöer, hem-daghem-arbetsplats, som
nu oftast fungerar så helt utan kontakt med varandra, borde närmas varandra och gränserna dem
emellan suddas ut. Arbetsplatserna kunde ha egna
daghem, så att mödrar och barn följdes åt hela vägen och också kunde träffas litet under dagen, vilket vore en stor fördel för både mor och barn. Den
andra vägen - närmare kontakt hem-daghem, ger
kanske än fler fördelar. Byggdes daghemmen så,
att de kunde nås direkt frän lägenheten per källargångar och trapphus, skulle hela de besvärliga påoch avklädningsprocedurerna försvinna, etr tidsbestämt tvång som barnen i förskoleåldern är alldeles
för små för atr, förstå och foga sig i. Man behövde
inte släpa ut ungarna i alla sorts väder, man slapp
lyfta kärror i och ur spårvagnar, det skulle betyda
mellan r och z timmars tidsvinst varje dag för varje
daghemsfamilj. Dessa daghen-r skulle bli rätt små och
barnen skulle ha samma lekkamrater här som hemma i trappuppgången, de skulle slippa den för en
liten unge rätt påfrestande prestationen att splittra
sig allt för mycket i daghemsliv och hemmaliv. Sådana institutioner har inom sig också möjligheten
att utvecklas till att bidraga till lösningen av problemet kvällsbarnvakt, t. ex. genom att de också
skulle kunna fungera som tillfälliga nattpensionat
för barn vilkas föräldrar skulle bort på kvällen.
Det fordras mycket personal, men vilken betydelse
skulle det inte ha för alla kvinnor som nu är bundna
i hemmet varje kväll. Kvinnorna skulle få ökade
möjlighet er att aktivt deltaga och hävda sig i verksamhetsområden även utom arbetspla.tsen. Detta är
alltså planer man kan göra upp mera långsiktigt för
framtiden,
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Men det finns också förbättringar som kan genomföras snabbare. Fler deltidsarbeten skulle kunna
ordnas, det skulle lösa en stor del av problernet
dubbelarbete. Vi har också problemen som uppstår,
när ett daghemsbarn blir sjukt och som fordrar en
snabb lösning. Som det nu är, måste alla daghemsfamiljer vara beredda på plötsliga ekonomiska avbräck när ett barn blir sjukt och modern måste
stanna hemma från arbetet för att sköta barnet.
Modern borde ha rätt att uppbära lön även under
denna tid.
En utbyggnad av hemsysterorganisationen så att
den täckte även sådana behov, vore nog också en
bra lösning på detta problem.

För att få förbättringar i dessa frågor till stånd,
är det viktigt att kvinnorna själva säger ifrån. De
myndigheter som arbetar rned dessa problem, blir
enbart glada om de får kvinnornas stöd i sitt arbete. Jag talade med en tjänsteman på barnavårdsnämnden här i Göteborg om dessa frågor. Han sa
att visserligen var det väldigt tjusigt att kvinnorna
verkligen klarar av sin stora arbetsbörda, men faktiskt vore det ännu bättre om dom också försökte
gå in för att genomdriva att denna minskades.
Inom Värrsterförbundet har det ju lokalt gjorts
framställningar genom petitioner för byggande av
nya daghem och dessa framställningar har fått goda
resultat. Der visar att detta är en riktig väg, det är
något vi bör tänka på, kanske vi själva kan göra
något liknande och vi kommer att slippa ifrån en
hel del av de bekymmcr vi nu dras med.
Irladja Viking

mitt ut i den gamla, mångomsjungna och

onek-

ligen idylliska bebyggelsen
grå och röda stugor
hukade för stormerl som sveper från gattet vid
Kustens varv. Flikar av stormpiskad sjö skymtar
mellan gavlarna. På ett av dc anspråkslösa huser-r
hänger en lika anspråkslös skylt: Länkarna.
Vi kliver in och uppför en smal vindlande trappa
in i små lågrr rum. Män i skiftande åldrar sysslar
med skilda ting: läser tidningar, spelar kort eller
andra spel, några dricker kaffe, där syns en målare
i gängse yrkesuniform, där en annan arbetare i sin
yrkesutrustning; båda i fullt arbete med att reparera
och snygga upp. Vi ber att fä tala med chefen på
stället och blir visade in i ctt annat litet rum, där
vi fär tala med ordföranden och vice ordf. i föreningen.

"Vad är och vad vill Länkarna", frägar vi. Och
får en lugn och saklig redogörelse över föreningen
Länkarnas tillkomst och syftc.

Iddn kom från USA. Den första föreningen bilr94t i Stockholm. Föreningen i Göteborg (som
bäst lyckats i sitt arbete) bildades 1948 med fyra
medlemmar. Den har idag 2-3oo medlemmar och
efterhand har ett 3o-tal föreningar bildats i lika
många städer och större samhällen runt om i västra
Sverige. Yarje medlem måste erkänna sig vara alkoholist, d. v. s. ha ett ständigt och tätt återkommande begär efter sprit, samt avge nyktcrhetslöfte.
Detta måste hållas i 6 rnånader innair rösträtt erhålles
i föreningens interna frågor. För att cletta löfte ska
hållas, fordras god kontakt medlemlnarna ernellan
och ett uppoffrande arbete för varandra, vilket gör
att man kan få stå till förfogande på dygnets alla
timmar. Det har hänt att löftet brutits, men i stort
sett har arbetet gett goda resultat, ja så goda, att
myndigheterna fått upp ögonen för föreningen och
vad där uträttas. Vi får ett exempel på hur det kan
gå till vid en s. k. räddningsaktion: E,fter påringning
från polisen eller en anhörig eller kanske från någon
som redan är "länk", tar man kontakt med vederbörande, det må vara i hemmet, vid tåget på väg
från anstalten eller kanske under en pressenning i
hamnen. I de flesta fall möts man först av ovilja,
kanske av hånskratt, men clet gäller
inte ge
^tt
tappt. Det kanske behövs rnånader AV arbete och
dades

övertalning, innan man lyckas få honom med i föreningen och få honom att intressera sig för hobbies
och samhällsnyttigt arbete, för att så småningom få
en bra människa av honom. Hans intresse för Län-

L,,-'

karna blir ofta allt annat överskuggande, han arbetar för dem, :.alar om dem. Villigt ger han sin
tribut till verksamheten som helt och hållet bedrives

i\

av medlemmarnas egna medel.

Bland medlemmarna finns män från olika samhällsgrupper och med olika politiska åsikter; varje
form av politisk propaganda är bannlyst från föreningen. Deras stadgar eller som de själva säger
deras "katekes" omfattar 7 punkter och som motto
gäller: "Som du själv blivit hjälpt, ska du hjalpa
andra."
Föreningen har en sångkör ledd av en sångpeda-
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gog, en teatergrupp, ett revysällskap m. m. Några

av dessa grupper har redan uppträtt på sjukhus
m. fl. allmänna inrättningar och blivit livligt uppskattade, förövrigt medverkar de vid föreningens
egna möten och fester.

Vi frågar ordf. vad han anser om det föreslagna
avskaffandet av motboken. Han är positivt inställd
till en sådan åtgärd, då inget gott kan komma av
nuvarande tvång, men för arbetet bland de alkoholskadade, har det ingen som helst betydelse, anser
han, om det finns motbok eller ej, en alkoholist
skaffar sig sprit på laglig eller olaglig väg.
det poängterar ilera av
Man fär aldrig tro
att en alkoholskadad är omöjdem vi :alar med
lig att bota. Han lider själv i hög grad av att tillfoga sina närmaste obehag och skada. Det är i sådana stunder av depression som han ånyo söker sig
till spriten. I en skamkänsla som bara kan utplånas
av ett rus.
En av de män vi samtalade med beskrev det så:
"Man vaknar på morgonen och ser sin hustru, som
man inte älskar mindre för att man är alkoholist,
utan just då vet man att hon år den enda fasta
punkten man har, man ser henne gå och gråta medan hon ordnar tillrätta det man eventuellt ställt
till med under rusets inflytande på kvällen eller natten. Man känner hennes hopplöshet och kanske förakt och man skäms som en hund. Utan ett ord drar
man på sig kläderna och försvinner, fast man skulle
vilja skrika ut: för1åt, forlått Ja, slutar han, vi har
mycket att gottgöra och vi känner nu att vi mer och
mer blir i stånd att göra det. Vi har många gånger
svåra frestelser, men allt eftersom man tillfrisknar
övervinner man dem läu.are, gemenskapen gör ju
också mycket."
Länkarnas verksamhet är i hög grad beroende av
stöd från hemmet. E,ndast en mvcket förstående
8

hustru kan ha sin man engagerad i det arbete som
utföres i föreningen. Vi besökte ett hem där mannen

är styrelsemedlem i Länkarna: "Visst är det tungt
att vara ensam mycket och visst blir det dyrt att
offra så mycket i verksamheten. Men det var ensamt förut också och det blev dyrare med spriten.
Även om vi inte ser honom oftare än förr, så är
han nykter när han kommer och vi är lyckliga tillsammans och eniga om beslut som måste fattas. Det

år roligt när

pappa

är hemma.

Sedan han blivit

själsligt frisk ser han hemmet på ett helt annat sätt.
Och barnen möter honom öppet och tillgivet."
"Men man måste tro på honom' tro att hans till-

frisknande ska vara", säger en hustru. "Och det
är något man så gårna vill, så det är ingen konst."
"Nu bjuder våra män oss varje månad på fest
och där behöver vi inte göra ett dngg, vi blir upppassade och uppvaktade och får inte ens diska sen
vi fått kaffe och gott dopp som våra män åstadkommit. Har man gästat dessa fester nägra är, har
man också sett förändringen hos dem som tar sin
uppgift som 'länk' på allvar. Många av dem har
inte på ärata| suttit vid dukade bord. Nu har de
inte bara trevligt bordskick utan också rena snygga
kläder och ett frimodigt sätt att uppträda. Tack
vare fritidsstudier har de också möteskultur och
föreningskunskap. Hur ska man kunna Yara annat
än välvilligt inställd till något som gett en så mycket
av värde tillbaka: make, lycka, ett gott hem till
barnen." Och det vill vi gärna hålla med om.
När vi lämnar Länkarnas hus i det gamla Majorna är vi fyllda av aktning och beundran för det
återupprättande av självförtroende och människovärde som här oförtrutet bedrives.
Eay Andrön

En korean om
Korea
II
T

I striden för politisk hegemoni syntes

den växande poli-

tiska samlingen i norra Korea motsvaras av ett motstånd hos massan i södra Korea, odh detta motstånd
stärktes av den motsägelsefulla amerikanska utrikespolitiken och dess tillämpning. Man kan säga att massans motstånd i södra Korea vändes till progressiv nationalism genom en klok politisk verksamhet i norra
Korea. Poiitiken i norr har gett en betydelsefull im-

pulsåtdetframstegsvänligapolitiskamedvetandet,
som växt tiil självförtroende i sin önskan att få ta del
i skapandet av en sann internationalism.
Så kunde man i norra Korea samla aIIa partier i en

också Syngman Rhees kolleger som trodde
koalition
- även om de misstrodde Rhees ledarskap'
på Amerika
De väldiga politiskt-ekonomiska framstegen i Nordkorea, hade kommit att å ena sidan sätta Sydkorea på
krigsfot, å andra sidan oroa det amerikanska kallaett svårt dilemma' Till exempel:
krigets politiker
förenade kommissionen' som
ryskamerikanska
när den
skulle verkstäIla fyrmaktsöverenskommelsen eller
Moskvaöverenskommelsen (som kom till stånd i Moskva i december 1945 mellan Sovjet, I{ina, England och
USA) kallades till sitt tredje och sista möte i SöuI i
mitten av 1947 för att avhandla Koreas enhet, ställdes
USA inför sitt dilemma när Sovjet begärde uppfyllelsen av den förenade kommissionens punkt 5' Denna
punkt lyder så:

"Intet politiskt parti eller social organisation som är
motståndare till Moskvaöverenskommelsen får deltaga
i förhandlingarna med kommissionen."
Rhees grupp var dödlig motståndare till Moskvaöverenskommelsen

för att få potitiskt monopol på
i Sydkorea. Nu var dilemmat

att sätta upp en regering

detta: Orn USA stödde Rhees grupp, betydde det att USA
bröt mot kommissionens punkt 5 och svek folkets hopp
om en fredlig återförening av ett delat folk. Onl USA

inte stödde Rhees grupp, betydde det att USA gav
Efter nåefter för Sovjet i det "kalla kriget".
gon tvekan blev det så att USA stödde Rhees SruFP'
vilket betydde att den förenade kommissionens arbete
varit förgäves.

I slutet av september 1947, framlade USA Koreas problem för FN. Amerikas begäran att en stat i södra
Korea skulle upprättas antogs av FN med ett s. k. majoritetsbeslut. Därmed var Rhees regering stadfäst med
Rhee som ledare och med FN:s välsignelse år 1948'
Men majoriteten av I{oreas folk ansåg FN:s beslut
olagligt av följande skäl: a) frågan om Koreas enande
låg utanför FN:s befogenhet, b) när frågan om l{orea
diskuterades i FN, fanns ingen representant för koreanska folkets majoritet närvarande endast för
Rhees grupp som hade amerikanskt stöd, c) en allmän
fruktan för att 38 breddgraden skulle fixeras som ständig gräns och en därav föIjande fruktan för inbördes-

l:rig. Majoriteten av koreanerna från den extre-

Kim

en Sou - Korcas representdnt påWienkongressan.
maste högerman till extremaste vänstern - bojkottade
det s. k. FN-valet i maj 1948.
Y

Det är en enorm orättvisa mot Koreas folk att dölja

dessa grundläggande fakta med propagandafraser som

"FN:s polisaktion" eller "FN:s befrielsekrig i Korea"
osv. beträffande det pågående kriget i Korea'
Vilka motiv USA än må beslöja sin agitation med,
faktum är att USA tvingade fram FN:s medgivande att
få använda FN:s flagga vid sin militärintervention i
Korea. Som FN-bulletinen av 15 september 1950 visar,
gick Trumans order om invasion i Korea tiII arm6n

tre timmar

innan säkerhetsrådet sammanträdde

den 2? juni och sades ha "auktoriserat" USA:s bruk av
FN:s flagga i kriget.
Den koreanska konfliktern, som anställts av Rhees

gruFp, var från början ett inbördeskrig men utvidgades tiII ett krig mellan majoriteten av Koreas folk och
amerikansk imperialism genom en amerikansk militär
intervention.

Ytterligare berättigade denna militäraktion från
Amerikas sida de kinesiska frivilligas deltagande. Kinas folk känner sig manat att försvara sitt land, det

blir begripligt om vi betraktar Trumans order tili
Sjunde flottan att invadera och blockera Kinas kust'
I{ina och Korea har aldrig försökt att försvara sig
borta vid Kaliforniens kust. Koreanerna' som känner
Japans liknande angrepp från gångna dagar, visste vad

som skulle hända dem om de inte fått moraliskt stöd
från Sovjet och Kina, och isynnerhet de frivilliga ki-

nesernas offer.

Detta är den allmänna opinionen hos de modesta koreaner som vill bli en fri och självständig nation cch
skapa sin mänskligt värdiga tillvaro med egna krafter
i en internationeil gemenskap. Denna opinion fick ett

vältaligt uttryck av en proameril<ansk politiker som
sade: "Om vi koreaner skall lyckas, må det b1i med
egen kraft. Om vi måste lida, må det bli för egen hand'"
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Hur skall Eva "föra.ig"
\:lie're tip.s av .I[urgareln
När man säger "Eva" - kvinna, ja då tänker- mar
väl i flesta fall på något graciöst och formfuiländat.
Skönrheten skall växa fram inifrån. En sund siäI i en
sund kropp ha vi hört talas om. Vi kan, utan att veta

.&\
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orsaken, se skillnaden på en Eva, som släpar sig fram
besatt av fruktan, sorger och bekymmer cch en Eva.
som liksom dansar frarn nöjd och irarmonisk.
Vi Evor som läst indianböcker minns hur smidigt
indianerna kunde ta sig fram. Naturfolk går med fötterna parallella. Det ger kroppen balans och rytm. Hur

m
+
+:
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ragespalten

Jag hörde häromdagen i radio på de båda barnspykologerna Sjövall som diskuterade kroppsagan i folkskolan. Vad säger Sofia om den saken? Är det inte ett led
i fredsfostrans syfte att med våld skall i n t e människor och allra minst små värnlösa barn fostras? Vi
har haft en del diskussioner oss kvinnor eme1J.an, men
nog är väl detta en fråga av större mått?
För min del ogillai: iag kroppsaga i skolorna!!l
Helårsprenumerant

A.

E.

Ja, det är en fråga som diskuterats i åratal utan att

det blir något restrltat, dvs. utan att kroppsagan i
folkskolan blir i lag förbjuden. Det beror på att lärarna
sätter sig emot ett dylikt lagförslag. De vill ha möjligheten att när deras själskrafter tryter, kunna gripa till
karbasen. De bästa pedagogerna klarar sig nog även
med blotta blicken, men det finns många lärare som
står alldeles handfallna inför en bråkig klass eller en

uppstudsig individ.
Hur ska vi kunna göra css
Och så säger lärarna:
- godo när barnen i hemmen
förstådda och åtlydda med
är vana vid hugg och slag?
Tyvärr är det så att en stor procent av Sveriges föräldrar slår barnen
somliga ofta, andra mera tillfälligt. Det är visserligen
att förlilara sig inkompetent
som förälder -- men det finns massor av inkompetenta föräldrar! De har ingenting lärt om barnuppfostran sedan de själva blev uppfostrade. Lärare däremot borde veta rner och bättre. De borde ha iärt sig

"yrket" som uppfostrare

och veta att det bara är
med godhet och vänlighet -man når in på djupare r-rppbyggnadsskikt i barnasinnet. örfilen sl<rämmer
och
ger ett skenbart resultat
men den grundlägger- också

tro på vå1det som yttersta- instans.

Hr-rr skail då lärare klara sig utan att slå barnen?
Ja, Sofia har själv varit läralinna, och när hon börjacle
vid 22 års ålder var det inte så lätt att möta en livlig
klass pa 37 barn. Efter några genanta motgångar (en
gång }<örde hon nt en bråkstake i l<orridoren!) hittadc
hon på sitt eget recept: hon beslöt att barnen skulle

ha det så intressant att de siäiva skulle tysta ner en
fridstörare! I)et l<ostade mycket arbete
med iektionsförberedelser, men det lyckades. De intresserade
näpste de bråkiga och t1'stade ner dem!
När det
- väg, då
gällde moraliska frågor måste vi gå en annan
togs det felande barnet i enrum och utforskades så
kärleksfulit som möiligt.
Men det säger jag av erfarenhet, den lärare som skail
Ieda en klass med godo, får inte ligga på latsidan, i

varje fall tills han eiler hon vunnit hela klassens
hjärtan.
Sen går det av sig självt.
För min del ogillar också jag kroppsaga i skolorna.

Sofia.
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går vi? Stanna någon gång i ett steg och titta ned pa
fötterna. Om de inte precis påminner om Chaplin så
nog står de som tio minuter i två. Träna dig att sätta
fötterna parallellt. Ett mycket vanligt fel är att vi så
att sägandes lägger fötterna åt sidan. Fötterna stiälpas
mer eller mindre inåt och följden blir att fotens valv
sjunker ned och följden av detta blir i sämsta fall
plattfot men innan vi kommit så långt på brotiets bana
har vi kanske haft ont i korsryggen, lårmuskler, vadben och vrister. Gå omkring och se glad ut under ständiga smärtor är ju inte så lätt. Dessa besvär kunna i
de flesta fall förebyggas med bl. a. fotgymnastil<. Rör
på tårna, knip med dem, som om en pinne skulle iyftas med dem. Rör även på foten, låt den vippa upp cch
ned låt den gå runt såväl inåt som utåt. Detta kan man
ju göra när som helst och var som helst. När man står
och väntar eller sitter. trtt bra hjälpmedel mot trötta
ryggar, ben och fötter är ett väl inprovat fotstöd. Fötterna skall vara välskötta. Det går inte att gå omkring
och se ut som en glad och harmonisk Eva när liktår är-

det ömmaste ömma. För att inte tala om nageltrång.
Nej gå till en fotspecialist och få den saken avhjälpt.
Det är att begära för mycket att kräva, att en sko

ska se ut som nllmmer 37 och fungera som nummer 40.
till att också tårna får plats i de nya skorna. Strumpornas dagiiga och stundliga tryck bör vi också se upp
Se

med.

"Eva" behöver ju inte bara vara besatt av fruktan
för att liksom släpa sig frarn. Det kan ju också i någon mån bero på att hon kommit för högt upp på skalan, viktskalan alltså. Att sväva fram, när man är
ägare av en s. k. hängmage, scm ytterligare framhäves
av överflödigt fett är väl inte så lätt. För att få bort
överflödigt fett får Eva lära sig att säga nei till sötsaker och smörgåsar. Vad beträffar hängmagen orsakas
den av bI. a. slappa bul<muskler. Dessa kunna tränas

upp med lämpliga gymnastikrörelser. Djupandning är'
synnerligen effektiv och det kan man göra när som
helst och var som helst. Redan flera hundra år förc

Kristi födelse räknades andningsgymnastiken som en
viktig del av den fysiska fostran i Indien, Kina och
Egypten. Vi Evor, produkt av den västerländska kr-rlturen, snör nog in oss lite r'ä1 mycket, om inte precis
i stålpansar så är det stålfjädrar i korsetter och bysthållare. Vår bröstl<org skall gå som ,'gälarna på en
fisl<". Det är bara c:a 50 miljoner år sedan vi var fiskar
eniigt vetenskapen. Och får vi bara utvecklas i fred

Elin lohansson:

Från uåra aud,elnin gar
14 ja.n.o.11

fcbr.hadc Hisingcns SKV-avd. årsmötc mcd 75
dcltagare och inbiudningsmöte mcd 40 deltagarc. Talare vid årsmötct Vera Kempc
on KDV och vid inbjudningsmötet [,iiir
Johansson om Folkens Frcdskongrcss i Vien.
Scx nya medlcmmar. Ordf. Ann Mari Vickman.

5 februari

rc f ebruari
1

1 fcbruari

höll Viistra avd. i GJtcborg årsmötc rncd 85
dcltagarc. Förcdrag av Carin Hermclin om

Afrika. Orclf. Vcra Nilson
hölls årsmötc mccl SI(V i Halmstad. Ordf.
Astrid Svcnssoir.
höll Ostre avrl. av SI(V i Cöicborg irrsmötc.
Förcclrag av prostinnan FI. Grönstrancl om

Mathilcla Vrcdc. Ordf. Birgit Johanssoir.
SliV-avclclning har haft förcliirri;rg ev dcn r'älkända norska journalistcn Lisc Linclbrk:
Tl,shland mcllan öst oclt väst. Dcn briljanta taiarinnan skildradc i cn synnerlrgcn r'älclisponcrad oricntcring dagens Tyskland sådant hon under rr-rånadslånga studier i sår'iil Ost- som
Västzou liirt kiinne dct. Fly ktirgf rågan vcrrtilcrldc grun.llict: åhör.rrn.r ficli bl. a. veta att vad de svcnska tidningarna
L"tt" ft1,t t ofta rördc sis om tvångsft;rfl1'ttnin*, r'ilkct förc,liom på båda siclor om jiirnridån. I Västtyskland finns cirke
i0 miljoncr förflyttaclc på 48 rniljoncr inr'ånrrc, i Osttysliland
omkring 4 miljoacr på 1S niljoncr inr'ånarc. Fli'ktcn fråi-r
öst till r'äst:ir stoi nrcn clct går också cn ströi-rr i motsatt
riktning, nlcst a\/ fackutbilclat fo1k,:.om har störrc chenscr
i O;t. Untlcr de sist.r lE nrånetl,.'rtte hlJc i52 0C0 märtnislior
valili-at ör'ci: fråir Ost- till Västzoncn.
- lirigslcclan är ml'ckct stcr i hela Tyskland: cirka 14,5 nriljoncr r-ästtyskar har

Ambjörby

öpp:t uttelat sig mot Bcnnkon\rcntior-tcn oci.r Europa-armin.

I

mars

Rajd.
hölls samkr'äm på fro*cl:tad, Julita, hos lrrökcn Tamrn för mccllcmmar fr:ln Niirkc, Söclcrmanland och Ostcrgötlenc'I, tillsammans 90

pcr.cncr. Carin Hcrmclin talaclc onl
rcsa

i

sin

Sydafrike.

en c:a 50 miljoner år til1, så kommer nog alla Evor att

sv.iva omkring som änglar. Ja, trcn på framtiden får

vi cj föriol'a. O.1.r när vi gur. da skall benet svänga
fran höftleden och ej från knät. Armen skall svänga
från axelleden och ej från armbågen. Huvudet skall
bäi'as högt mcn hakan fur ej uha i vädret. Låtsas att
pir hjässan finnes en vaclier dyr urna som ej får ramla
av, så kanske nackens vackra linje kommer fram. Det
är' ej nyttigt att vara för mjuk i rygg och nacke men
ej heller för styv, rör1ig skail man vara. Rörelsen är
formens moder. I många forrner trivs det sköna.
Sättet att föra och rcira sig varierar. Vår uppfattning om vacl<ert och fult varierar som tur är också.
Älgen och hinden för sig vackert och även en elefant
för sig med grace och behag. Så därför kan både den
långa slanka Eva så väl som den iilla runda Eva lära
sig att föra sig med behag.

Tankar om freden
Giuseppi Nitti sade i ett anförande vid Wienkongressen att vi måste kämpa emot uppfattningen att fredsrörelsen är komrnunistisk propaganda. Jag har sett tiotusentals wienare demonstrera, utan att vara kommunister'. Världen har väl aldrig förr sett så många nationer tillsammans med så olika politiska cch reiigiösa
€rsilitei', samladc till arbete för ett enda miri: fred!

Dcktcr Kitchlew är medlem av kongrcsspartiet scm
sitter vid makten i Indien, och hans verksamhet i fredsrörelsen st5z1L"t att fredskempen är cn angelägcnhet

för alla, höjd över politiska meningsskiljaktigheter.
Han sade: "Vår delegalion består av både män och
l<rrinnor. Vi kommer från olika politiska partier: kcngresspartiet, Gandhis parti, kommunistpartiet, arbetaroch bondepartiet. Vi representerar olika yrken: författarc, jurister, arbetare, affärsmän. AIla vill vi ha fred.
Vår delegation önskar att kriget i Korea skall uppihör'a
på grr-rndval av erkänd folkrätt. Våra diskussicner skali
mcdvcrka till fred cch frihet åt alla länder
valic
land bör få bestämrna övcr sig sjä1vt."
När r-rndertecknad stoC inför den stora massgravcn
på en kyrkogård i Hamburg där mellan 75-100.0C0
männislior begravts, dödad.e under två nätters bombanfall, l<cm denna tanlie: Vad skr-rllc dessa männisl<ot'
saiga om de l<unna..t tala en gång till? Alideles si,ikert
sliullc dc ]il<sorn den ri1<e mannen i liknelsen har utropat: Gå till mina bröder och systrar, gå till alla
ll'istna, gir till hög cch laig cch säg: höi edra röstcr mot
men inte gencm ett
lirig och förtryck och rashat
nytt lirig !
Detta var Fredskongressens uppgift, de samlade 85
nltionct'nas, att tttar'l:cie för'slag att pli trcdlig vä.t1 nrt
fram till fred på jorden!
Vad som förundrade mig var dct lr"rgn med vilket
val och en talade trcts den stola olil<heten i politiskil
åsl<ådningar. Det stcd i ett facirförcningsblad att 20C
l;oinmunistcr samlats i Wien för cgna ändamlrl. Ja".
protesterar'. Kongresscn tog allas tid i anspråk. Det val
intc en l<ommunisthong,rcss, där represcnterades männi:hor från hela viirlden. Särsliilt gladdc det mig att
så mirnga olika trosbekännelser repl'esenterades.
Den lianadensisi<e missionären James trndicott frågaCe vill<et scm var största synden
att dilda cn mänsade vidat'e att
nisl<a med kniv eiler med tanl<s? Han
lciigionen var fri i I(ina om man intc brttl<ade den i
politisl<t syfte.
UnderteclinaC tillhör inte något politisl<t partl, men
ä-' medlcm av cit l<copcraiivt l<vinnogilic, scm är hclt
opolitiskt. Detta hindrar inte att i vara stadgar finns
en paragraf som säger att vi bör v;icka och utveckllt
våra medlcmrnars l<änsla för internationcllt ansvar cc:t
fredsvilja. I\llånga har ännu inte valinat upp inför ansvaret, men vi ser att leden tätnar av kvinnor och vi
hoppas att allt fler skall kcmma med!
Jag har ett par hälsningar att frambära till mine
läsare.

trörst från en ung mcngol. Han var läI<are. llans anArsilite lyste när han hörde att vi var svenskar.
När det blir fred -i värlbetar ni för fred? sadc han.
på er i Sverige.
den skail jag komma cch hälsa
Den andre var en finsk delegat. Han sände dessa
versrader författade av honom själv, Gunnar Lind-

man. Och med hans ord vill jag sluta.
L[ö.tte Jredens kl"ockor ljuda öuer hau ocl't öuer l"and.
Må.tte de som mLsstro, b juda till, Jörsoning Jredlig l^tand.
Mit törnuftet Jå. den seger som dt folken fred beredr "11

Iägsna har framkallat en maktkänsla och en imperialistisk tendens som nu i intensifierad form gått i arv till

Nordamerika. Ä andra sidan har västerns kapitalistiska

civilisation ofrånkomligt framkallat hos Kina och
andra asiatiska folk en vilja att uppnå den höga levnadsstandard som modern vetenskap och teknik möjliggjort för människorna. Och samtidigt har hos dessa
folk vuxit fram ett nationellt självmedvetande som förkastar varje tanke på en medfödd överlägsenhet hos
europ6er och amerikaner och kräver som en ovillkorlig rättighet upprättande av självstyrelse och umgänge
med västerns folk som vänner och jämlikar. Västerlandets tekniska överlägsenhet är inte mer än trehundra år gammal; tre århundraden tidigare finner
man att Europa var mycket efterblivet i jämförelse
med Kina så att Marco Polo t. ex. ansåg att Hangchow
var ett paradis i jämförelse med alla europeiska städer
han kände till.
Måste nu Asiens folk välja samma långsamma och
mödofyllda väg tiil industrialisering som vi eller
skulle de kunna ta ett språng framåt, gå socialismens
väg och därigenom försäkra sig om att industriaiise-

&

Rattvisa ät Asien
Joseph Needlmrn, I-.ll.S.

Det ar önskvärt att betrakta den nuvarande världssituationen, särskilt i fråga om Asien, mot en korrekt
historisk bakgrund. För tre eller fyra århundraden sedan upplevde Europa en rad av diupgående förändringar (renässansen, reformationen och kapitalismens
början). Men Kinas byråkratiska feodalism och besläktade samhällsformer i andra asiatiska länder förändrades ej på detta sätt. Vi kan nu se att ett av de mest
framträdande dragen i Europas förändring var uppkomsten av modern vetenskap och teknik vilket så
småningom ledde till en förut oanad och ofattbar makt
över naturkrafterna. Det faktum att Europas vapen
under de sista två århundradena varit så enormt över-

ringen genomföres med vederbörlig hänsyn till det arbetande folkets välfärd? Den kinesiska revolutionen
som fört Mao Tse-Tung och hans kolleger till makten
i Peking är det kinesiska folkets bestämda svar på
denna fråga.

Vi kan säga att Asiens industrialisering och
vad det innebär för Asiens folkmassor i fråga om höjning av levnadsstandarden till en nivå som även fattiga
detta skeende
europ6er skulle kalla minimistandard

-

kommer av framtidens historieskrivare att betraktas
som en av de viktigaste företeelserna i den historiska
period vi nu genomlever. Förvisso bestämmes framtidens historia väsentligen av västerns sätt att reagera
inför denna berättigade kamp. Vi bör betänka detta
när luftstyrkor från världens högst industrialiserade
land systematiskt förstör Koreas nyskapade industriföretag. Det minsta man kan säga är att härigenom
skapas ett sår som kommer att bli mycket svårläkt.

Kommer månne de formella argument av vilka FN-delegaterna i Lake Success med oanständig snabbhet lät
sig övertygas år 1950 * kommer de att förefalla starka
när framtidens historiker ser på hela sammanhanget?

Tidningen Vi kvinnor
demokratiskt världsförbund
U t g i v a r e: Andrea Andreen

i
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